ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP.Z O.O.
Prezes Zarządu Marcin Stokłosa
ul. Kolejowa 4
tel. 32 218 05 51

Czerwiec 2021
A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Jesionowej.
2. Ogłoszono przetarg na zakup, dostawę i montaż wagi samochodowej dla Oczyszczalni Ścieków
CENTRUM.
3. Ponownie ogłoszono przetarg na przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej wraz z budową umocnienia
dna i skarp w wylocie potoku Jamna.
4. Ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowej przy ul. Brzoskwiniowej.
5. Zamknięto bez wyboru oferty przetarg na remont kotłowni przy ul. Grażyńskiego w zakresie ograniczenia
mocy kotłów wraz zabezpieczaniem mocy szczytowej.
6. Podpisano umowę z firmą PPHU „ALG” Andrzej Gasz z siedzibą w Gostyni na prowadzenie całodobowego
pogotowia awaryjnego systemu ciepłowniczego.
7. Ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowej wraz z odejściami w ul. Sośnia Góra.
8. Ponownie ogłoszono przetarg na wymianę odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnych o dużej
awaryjności. 9. Ogłoszono przetarg na dostawę węgla energetycznego dla potrzeb kotłowni przy ul.
Grażyńskiego.
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Trwają prace związane z inwestycją pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z odejściami i odgałęzieniami
do nieruchomości w rejonie ul. Pszczyńskiej. (DT/DI)
2. Na ukończeniu są prace związane z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej
niskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków znajdujących się przy ul. Płk. Kiełbasy 37 oraz
Przedszkola nr 11 przy ul. Kownackiej. (DT/DI)
3. Kontynuujemy prace związane z bieżącym usuwaniem awarii w ramach podpisanej umowy na usuwanie
awarii sieci wodno-kanalizacyjnych. Trwają prace związane z bezwykopową wymianą sieci wodociągowej
w ul. Kownackiej. (DT/DI)
4. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
przebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na oczyszczalni
ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)
5. Na ukończeniu opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulicy Poziomkowej. Wykonawcą jest BWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
(DT/DI)
6. Na ukończeniu opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci
wodociągowej w rejonie ul. Długiej. Wykonawcą jest firma ARKADA Maciej Gaweł z siedzibą we Wrocławiu.
(DT/DI)
7. Ukończono przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej
w rejonie ul. Piwnej. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DT/DI)
8. Na ukończeniu opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej
w ul. Konstytucji 3-go Maja. Wykonawcą jest Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w
Gliwicach. (DT/DI)
C - inne:
1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).
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